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ABSTRAK 

 

Wahyuningtyas, Febriana. 2019. “Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Ditinjau Dari Adversity Quotient dan Kecemasan Matematika”. Tesis. 

Program Studi Pendidikan Matematika. Program Pascasarjana. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd., 

Pembimbing II Dr. Mohammad Asikin, M.Pd. 

Kata Kunci: Adversity Quotient, Kecemasan Matematika, Kemampuan Berpikir 

Kreatif 

Kemampuan berpikir kreatif, kecemasan matematika, dan adversity quotient, 

memegang peranan penting dalam matematika.. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa kategori climber dengan 

kecemasan rendah, (2) menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa kategori 

climber dengan kecemasan sedang, (3) menganalisis kemampuan berpikir kreatif 

siswa kategori climber dengan kecemasan tinggi, (4) menganalisis kemampuan 

berpikir kreatif siswa kategori camper dengan kecemasan rendah, (5) menganalisis 

kemampuan berpikir kreatif siswa kategori camper dengan kecemasan sedang, (6) 

menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa kategori camper dengan 

kecemasan tinggi, (7) menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa kategori 

quitter dengan kecemasan rendah, (8) menganalisis kemampuan berpikir kreatif 

siswa kategori quitter dengan kecemasan sedang, (9) menganalisis kemampuan 

berpikir kreatif siswa kategori quitter dengan kecemasan tinggi. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII F dan kelas kelas VIII G SMP N 9 Semarang, 

serta siswa kelas VIII C SMP N 8 Semarang. Subjek penelitian dipilih berdasarkan 

berdasarkan kategori adversity quotient dan kecemasan matematika. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan angket, dokumentasi, observasi, wawancara, 

dan tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan berpikir kreatif siswa 

kategori climber dengan kecemasan rendah tergolong sangat kreatif, (2) 

kemampuan berpikir kreatif siswa kategori climber dengan kecemasan sedang 

tergolong sangat kreatif, (3) kemampuan berpikir kreatif siswa kategori climber 

dengan kecemasan tinggi tergolong cukup kreatif, (4) kemampuan berpikir kreatif 

siswa kategori camper dengan kecemasan rendah tergolong cukup kreatif, (5) 

kemampuan berpikir kreatif siswa kategori camper dengan kecemasan sedang 

tergolong cukup kreatif, (6) kemampuan berpikir kreatif siswa kategori camper 

dengan kecemasan tinggi tergolong kurang kreatif, (7) kemampuan berpikir kreatif 

siswa kategori quitter dengan kecemasan rendah tergolong tidak kreatif, (8) 

kemampuan berpikir kreatif siswa kategori quitter dengan kecemasan sedang 

tergolong tidak kreatif, (9) kemampuan berpikir kreatif siswa kategori quitter 

dengan kecemasan tinggi tergolong tidak kreatif. 
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ABSTRACT 
 

 

Wahyuningtyas, Febriana. 2019. “Analysis of Mathematical Creative Thinking 

Skills Viewed by Adversity Quotient and Mathematics Anxiety”. Thesis. 

Master Degree Program of Mathematics Education. Posgraduate. Semarang 

State University. Supervisor I Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd., Supervisor II 

Dr. Mohammad Asikin, M.Pd. 

Key Words: Adversity Quotient, Mathematics Anxiety, Creative Thinking Skills 

Creative thinking skill, mathematics anxiety, and adversity quotient play a 

significant role in mathematics. This study aims (1) to analyze student’s creative 

thinking skill type climber with low anxiety, (2) to analyze student’s creative 

thinking skill type climber with medium anxiety, (3) to analyze student’s creative 

thinking skill type climber with high anxiety, (4) to analyze student’s creative 

thinking skill type camper with low anxiety, (5) to analyze student’s creative 

thinking skill type camper with medium anxiety, (6) to analyze student’s creative 

thinking skill type camper with high anxiety, (7) to analyze student’s creative 

thinking skill type quitter with low anxiety, (8) to analyze student’s creative 

thinking skill type quitter with medium anxiety, (9) to analyze student’s creative 

thinking skill type quitter with high anxiety. 

The study was conducted by qualitative approach. The samples of this study 

were two classes 8th grade of SMP Negeri 9 Semarang and one class 8th grade of 
SMP Negeri 8 Semarang on 2018/2019 academic year. The study subjects were 

selected by adversity quotient and mathematics anxiety. The data collection o this 
research were validation, observation, test, questionnaire, and interview. 

The result showed that (1) student’s creative thinking skill type climber with 

low anxiety classified as very creative, (2) student’s creative thinking skill type 

climber with medium anxiety classified as very creative, (3) student’s creative 

thinking skill type climber with high anxiety classified as quite creative, (4) 

student’s creative thinking skill type camper with low anxiety classified as quite 

creative, (5) student’s creative thinking skill type camper with medium anxiety 

classified as quite creative, (6) to analyze student’s creative thinking skill type 

camper with high anxiety classified as less creative, (7) student’s creative thinking 

skill type quitter with low anxiety classified as not creative, (8) student’s creative 

thinking skill type quitter with medium anxiety classified as not creative classified 

as not creative, (9) student’s creative thinking skill type quitter with high anxiety 

classified as not creative. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Di era globalisasi yang semakin modern dan penuh daya saing, setiap orang 

dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tinggi, IPTEK yang tinggi dan 

juga sikap yang baik. Untuk memperoleh hal tersebut maka setiap orang 

memerlukan pendidikan sebagai sarana membentuk pengetahuan dan pribadi 

seseorang. Menurut UU No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Memasuki abad ke-21 ini pemerintah terus berusaha meningkatkan mutu 

pendidikan melalui berbagai inovasi (pembaharuan), diantaranya inovasi di bidang 

sistem pendidikan, kurikulum, buku pelajaran, metode pengajaran, dan peningkatan 

kualitas guru sebagai pengajar. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pendidikan 

dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, handal dan berkompeten 

dalam berbagai bidang, salah satunya adalah matematika. 

Matematika adalah ilmu terstruktur yang terorganisasikan. Hal ini karena 

matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang 

didefinisikan ke aksioma/postulat dan akhirnya pada teorema. Konsep- konsep 

matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari 
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konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Oleh 

karena itu untuk mempelajari matematika, konsep sebelumnya yang menjadi 

prasyarat, harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami topik atau konsep 

selanjutnya. Matematika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dapat 

mengembangkan sikap pola berpikir kreatif yang merupakan tujuan dalam 

pembelajaran matematika (Suherman et al., 2003; Hudojo, 2003). 

Matematika juga merupakan mata pelajaran yang memiliki peranan penting 

dalam dunia pendidikan karena matematika adalah ratu dari segala cabang ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan 

dengan proporsi waktu yang lebih banyak daripada mata pelajaran yang lain. 

Mempelajari matematika tentunya memiliki berbagai macam tujuan. National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) merumuskan tujuan 

pembelajaran matematika yang disebut mathematical power (daya matematis) 

meliputi: (a) belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication), (b) 

belajar untuk bernalar (mathematical reasoning), (c) belajar untuk memecahkan 

masalah (mathematical problem solving), (d) belajar untuk mengaitkan ide 

(mathematical connection), (e) belajar untuk merepresentasi (representation). Hal 

ini sejalan dengan penelitian Junaedi & Asikin (2012) yang menjelaskan 

pembelajaran matematika perlu dirancang sedemikian hingga mampu mendorong 

siswa memiliki kemahiran matematis, seperti kemampuan pemahaman, 

komunikasi, koneksi, penalaran dan pemecahan masalah matematis. 

Sesuai dengan Kurikulum 2013 kompetensi matematika yang hendak 

dicapai untuk mengatasi tantangan yang kompleks yaitu berpikir 
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kritis/memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk menghadapi permasalahan sehari- 

hari. Untuk mengembangkan kemampuan tersebut disusun standar kompetensi dan 

kompetensi dasar matematika sebagai landasan pembelajaran dan mengembangkan 

kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah serta 

mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, 

diagram, dan media lain. 

Slameto (2010) menyatakan bahwa kreativitas adalah hasil belajar dalam 

kecakapan kognitif, sehingga untuk menjadi kreatif dapat dipelajari melalui proses 

belajar mengajar. Kreatif merupakan salah satu kemampuan yang diharapkan 

timbul dari dalam diri siswa ketika berhadapan dengan sebuah masalah 

(Adhiwibowo, B. & Karyati, 2018). Berpikir kreatif matematis juga diperlukan 

dalam membuat, menafsirkan dan menyelesaikan masalah serta komunikasi 

matematis yang sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu 

diperlukan kesadaran yang mendalam dari guru untuk selalu berusaha menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan kreativitas itu muncul, memupuknya, dan 

merangsang pertumbuhannya (Noer, S.H, 2009) 

Sebuah fakta mengejutkan mengenai rendahnya tingkat kreativitas anak- 

anak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain tercemin pada hasil 

PISA 2015. Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara yang mengikuti tes 

tersebut (OECD, 2015). Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik di Indonesia masih rendah. Ini menunjukkan perlunya inovasi 
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dalam pembelajaran matematika. Inovasi sering disamakan dengan berpikir 

matematis dalam hal teknik dan penemuan (Wang dan Shang, 2014) tetapi juga 

berkaitan dengan pengajaran matematika (M. Karwowski et al, 2017). Hasil 

penelitian Anwar et al (2012) mengenai keterkaitan antara kreativitas dan prestasi 

belajar siswa menunjukkan bahwa kreativitas berpengaruh secara positif terhadap 

prestasi belajar siswa. 

Adversity Quotient (AQ) merupakan kecerdasan seseorang dalam 

menghadapi kesulitan. Shivaranjani (2014) menyebutkan bahwa AQ dapat 

mendeskripsikan seberapa baik seseorang dalam mengatasi kesulitan. Kemampuan 

dalam menghadapi kesulitan setiap siswa berbeda-beda. Menurut Stoltz (2000), AQ 

mempunyai tiga kategori yaitu rendah disebut quitter, sedang disebut  camper, 

dan tinggi disebut climber. Quitters adalah sekelompok orang yang kurang dari 

kesediaan untuk menerima tantangan dalam hidup mereka. Campers adalah 

sekelompok orang yang sudah memiliki kemauan untuk mencoba menghadapi 

masalah dan tantangan, tetapi mereka menyerah karena mereka merasa tidak lagi 

mampu menghadapi challenge. Sedangkan climbers adalah sekelompok orang yang 

memilih untuk tetap bertahan menghadapi berbagai hal-hal yang mungkin datang, 

apakah itu adalah masalah, tantangan, hambatan, dan hal-hal lain yang terus datang 

setiap hari. 

Kecemasan matematika merupakan perasaan takut, penuh ketakutan, 

perasaan ngeri yang tidak menyenangkan dimana banyak orang mengalami ketika 

mereka dihadapkan pada penyelesaian persoalan matematika (Maloney et al 2014). 

Kecemasan menjadi salah satu faktor yang mendominasi dalam pembelajaran 
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(Susanto, 2016). Goldin (2002) menyatakan bahwa kecemasan matematika 

merupakan salah satu kondisi emosional siswa yang menghalangi proses kognitif. 

Menurut Cavanagh & Sparrow (2010) dalam Cooke (2011) kecemasan matematika 

dibagi menjadi tiga, yaitu kecemasan ringan, kecemasan sedang, dan kecemasan 

berat. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 9 Semarang dan SMP Negeri 8 

Semarang, masih banyak peserta didik yang kurang terampil dalam memecahkan 

masalah dan memberikan alternatif jawaban yang bervariasi, karena kurangnya 

pelatihan berpikir kreatif terutama dalam memecahkan masalah matematika 

(Rohaeti & Dedy, 2013; Amalia, 2015; Putri, 2017). Hal ini sejalan dengan 

pendapat Noer (2019) bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang saat ini masih kurang mendapatkan 

perhatian guru dalam pembelajaran matematika. Kurangnya pelatihan berpikir 

kreatif ini ditandai dengan peserta didik yang hanya menghafal rumus matematika 

tanpa mengaitkan konsep matematika yang sudah didapat, mencontoh dan mencatat 

cara yang diberikan oleh guru, tanpa memikirkan cara lain dalam menyelesaikan 

masalah. Menurut Putra & Purwasih, (2015) siswa yang terlibat aktif mengikuti 

pembelajaran di kelas memiliki hasil belajar yang memuaskan dibandingkan siswa 

yang hanya diam mencatat penjelasan guru. 

Dari hasil wawancara dengan salah satu guru pengampu mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri 9 Semarang mengungkapkan bahwa guru kurang 

memperhatikan pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa. Guru juga 

mengungkapkan bahwa kurang memperhatikan sisi afektif siswa seperti adversity 
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quotient dan kecemasan matematika. Pentingnya pengembangan kemampuan 

berpikir kreatif siswa dan perhatian guru terhadap aspek afektif seperti kecemasan 

matematika dan adversity quotient seharusnya perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika di kelas. 

Dari masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

masalah tentang kemampuan berpikir kreati matematis siswa yang akan dikaji 

secara kualitatif dengan tinjauan adversity quotient dan kecemasan matematika. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Ditinjau dari Adversity Quotient 

dan Kecemasan Matematika”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Dari permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang, dapat 

diidentifikasi bahwa guru belum melakukan pengembangan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa pada pembelajaran, guru juga belum mengaitkan sisi afektif 

siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

1.3. Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini akan berfokus pada kemampuan berpikir kreatif matematis 

ditinjau dari adversity quotient dan kecemasan matematika. 
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1.4. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

 

yaitu 

 

1. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori climber 

 

dengan kecemasan ringan? 

 

2. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori climber 

 

dengan kecemasan sedang? 

 

3. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori climber 

 

dengan kecemasan tinggi? 

 

4. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori camper 

 

dengan kecemasan ringan? 

 

5. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori camper 

 

dengan kecemasan sedang? 

 

6. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori camper 

 

dengan kecemasan tinggi? 

 

7. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori quitter 

 

dengan kecemasan ringan? 

 

8. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori quitter 

 

dengan kecemasan sedang? 

 

9. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori quitter 

 

dengan kecemasan tinggi? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

climber dengan kecemasan ringan. 

 

2. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

climber dengan kecemasan sedang. 

 

3. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

climber dengan kecemasan tinggi. 

 

4. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

camper dengan kecemasan ringan. 

 

5. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

camper dengan kecemasan sedang. 

 

6. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

camper dengan kecemasan tinggi. 

 

7. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

quitter dengan kecemasan ringan. 

 

8. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

quitter dengan kecemasan sedang. 

 

9. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada kategori 

 

quitter dengan kecemasan tinggi. 

 

 
 

1.6. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1.6.1. Manfaat Teoretis 

 

Hasil penelitian ini menjadi suatu kajian ilmiah untuk 

mengembangkan teori dan konsep yang berkaitan dengan 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari 

adversity quotient dan kecemasan matematika. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

 

a. Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada guru tentang 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari 

adversity quotient dan kecemasan matematika. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan guru tentang pentingnya 

memperhatikan aspek adversity quotient dan kecemasan matematika 

dalam pembelajaran, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran 

yang sesuai. 



 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
 

2.1 Kajian Pustaka 

 

2.1.1 Adversity Quotient 

 

Adversity Quotient (AQ) adalah kecerdasan mengatasi kesulitan. Menurut 

Sudarman (2012) AQ merupakan kecerdasan dalam mengatasi masalah (daya 

juang), yaitu kecerdasan seseorang dalam menghadapi kesulitan yang 

menghadangnya. Stoltz (2000) menyatakan tiga bentuk AQ yaitu sebagai 

berikut. 

a. AQ adalah suatu kerangka konseptual yang baru untuk memahami dan 

meningkatkan semua segi kesuksesan. 

b. AQ adalah suatu takaran atau ukuran untuk mengetahui respon seseorang 

dalam menghadapi kesulitan. 

c. AQ adalah serangkaian peralatan yang memiliki dasar ilmiah untuk 

memperbaiki respon seseorang terhadap kesulitan. 

Sehingga, kombinasi dari ketiga bentuk tersebut menghasilkan ilmu 

pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan seseorang. 

Menurut Supardi (2013) keberhasilan siswa dalam pembelajaran tergantung 

pada bagaimana cara siswa mengatasi kesulitan yang ada.AQ dalam penelitian 

ini mempunyai pengertian bahwa kecerdasan seseorang dalam menghadapi 
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kesulitan yang ada dihadapannya sebagai rintangan untuk mencapai 

kesuksesan. 

Menurut Vibhawari (2013) AQ mempunyai empat komponen yaitu kendali 

atau control (C), pengakuan atau ownership (O), jangkauan atau reach (R), dan 

daya tahan atau endurance (E). Keempat komponen tersebut dijelaskan masing 

– masing sebagai berikut. 

 

a. Kendali atau control (C) 

 

Mengukur derajat kendali siswa dalam keadaan yang kurang baik atau 

dalam kesulitan. Semakin tinggi skor pada dimensi C semakin besar 

kemungkinannya siswa memiliki tingkat kendali yang kuat atas masalah yang 

dihadapi. Sebaliknya semakin rendah skor pada dimensi C semakin besar 

kemungkinan seseorang merasa bahwa masalah yang dihadapi di luar 

kendalinya. 

b. Pengakuan atau ownership (O) 

 

Mengukur besarnya tanggungjawab dan asal usul timbulnya kesulitan 

yang dialami oleh siswa. Komponen ownership digabungkan dengan origin 

sehingga disebut O2 semakin besar kemungkinannya seseorang memandang 

bahwa penyebab kesulitan berasal dari luar. Sedangkan apabila skor O2 

semakin rendah, semakin besar kemungkinannya seseorang menganggap 

bahwa penyebab kesulitan itu adalah dirinya sendiri. 

c. Jangkauan atau reach (R) 

 

Mengukur derajat sejauh mana seseorang mana seseorang melihat 

kesulitan akan menjangkau aspek-aspek dalam kehidupan. AQ yang rendah 
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akan kesulitan dalam mengkaitkan aspek-aspek lain dalam kehidupan 

sehingga mudah panik, sulit tidur, menjaga hubungan dengan orang lain dan 

pengambilan keputusan yang ia lakukan tidak tepat. 

d. Daya tahan atau endurance (E) 

 

Mengukur persepsi berapa lama kesulitan akan berlangsung dan berapa 

lama penyebab kesulitan berlangsung. Semakin rendah skor E seseorang, 

semakin besar kemungkinan seseorang itu menganggap kesulitan dan 

penyebab kesulitan akan tidak berlangsung lama. 

Penentuan tingkatan AQ ditentukan dengan menggunakan empat 

komponen yaitu Control (C), Ownership (O), Reach (R), dan Endurance (E) 

yang dikenal dengan CORE. Tingkatan AQ ditentukan dengan rumus yang 

disebut Adversity Response Profile atau ARP sebagai berikut. 

ARP =(C + O + R + E) 

 

dengan 

 

C : total skor Control 

 

O : total skor Ownership 

 

R : total skor Reach 

 

E : total skor Endurance. (Stoltz, 2000) 

 

Lebih lanjut Stoltz (2000) mengkategorikan tingkatan AQ ke dalam tiga 

kategori yaitu tingkatan AQ seseorang dikategori memiliki AQ rendah disebut 

dengan kategori quitter, AQ sedang disebut dengan kategori camper, dan 

kategori AQ tinggi disebut dengan kategori climber. Ketiga kategori AQ 

tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 
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a. Kategori Climber 

 

Anak kategori climber adalah anak yang mempunyai tujuan atau 

target untuk mencapai tujuan itu, ia mengusahakan dengan ulet dan gigih. 

Tidak hanya itu, ia juga memiliki keberanian dan disiplin tinggi. Ibarat 

orang bertekad mendaki gunung sampai puncak, ia akan terus mencoba 

sampai yakin berada di puncak gunung. Kategori inilah yang tergolong 

memiliki AQ yang baik. Hal tersebut diinterpretasikan dalam skor 135 – 200 

oleh Stoltz (2000). 

b. Kategori Camper 

 

Anak kategori camper adalah anak yang tak mau mengambil resiko 

yang terlalu besar dan merasa puas dengan kondisi atau keadaan yang telah 

dicapainya saat ini. Ia pun kerap mengabaikan kemungkinan-kemungkinan 

yang bakal didapat. Orang pada kategori ini cepat merasa puas atau selalu 

merasa cukup berada di posisi tengah. Mereka tidak memaksimalkan 

usahanya walaupun kesempatan dan peluang ada. Interpretasi skor ARP 90 

– 134 oleh Stoltz (2000) adalah memiliki kemampuan yang lumayan baik 

dalam menghadapi masalah, mudah frustasi dalam menghadapi tantangan 

hidup. Sedangkan interpretasi skor ARP 60 – 94 yaitu memanfaatkan 

potensi yang dimiliki. Ciri-ciri tersebut tergambarkan pada kategori AQ 

camper. Sehingga interpretasi skor AQ siswa camper adalah 60-134. 

c. Kategori Quitter 

 

Anak kategori quitter adalah anak yang berusaha menjauh dari 

permasalahan. Ciri-ciri anak quitter adalah usahanya sangat minim, begitu 
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melihat kesulitan ia akan memilih mundur, dan tidak berani menghadapi 

masalah. Mereka meninggalkan impiannya dan memilih jalan mereka 

anggap lebih datar dan mudah. Mereka sering menjadi sinis, murung, dan 

mati perasaannya, atau mereka menjadi pemarah dan menyalahkan orang 

disekelilingnya. Stoltz (2000) menginterpretasikan ciri-ciri tersebut dalam 

skor ARP kurang dari atau sama dengan 59. 

Dari uraian di atas dapat dirangkum indikator AQ berdasarkan kategorinya 

pada Tabel 2.1 berikut. 

 

 
Kategori 

Tabel 2.1 Indikator Adversity Quotient 

 

Indikator 
Interpretasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Kecemasan Matematika 

 

Secara khusus, kecemasan matematika merupakan perasaan takut, 

penuh ketakutan, perasaan ngeri yang tidak menyenangkan dimana banyak 

orang mengalami ketika mereka dihadapkan pada penyelesaian persoalan 

matematika (Maloney et al 2014). Kecemasan matematika merupakan 

fenomena yang meluas yang mempengaruhi prestasi matematika siswa 

AQ  Skor 

Quitter 1. Cenderung menjauh dari masalah 0-59 

 2. Usaha untuk mengatasi masalah sangat minim  

Camper 1. Ada usaha untuk mencoba menyelesaikan masalah 60-134 

 2. Merasa puas dengan usaha yang dilakukan walaupun 

belum sesuai target. 

 

Climber 1. Ulet dalam menyelesaikan masalah 135-200 

 2. Berusaha hingga tujuan atau target terpenuhi  
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dalam menjelajahi dunia (Zeidner, 2011). Kecemasan matematika juga 

didefinisikan sebagai perasaan yang meliatkan kecemasan dan ketegangan 

yang menghalangi kegiatan operasi matematika. Kecemasan matematika 

kerap terjadi diantara sebuah kumpulan keadaan yang mana siswa menderita 

ketakutan berdasarkan pengalaman yang menyakitkan terhadap matematika 

(Zakaria & Nordin, 2008). 

Ashcraft (2000) mendefinisikan kecemasan matematika sebagai 

perasaan tegang, tanpa bantuan, kekacauan mental dan takut yang terjadi 

ketika diminta berkutat dengan angka dan benda dalam menyelesaikan 

persoalan matematika. Zakaria & Nordin (2008) mendeskripsikan 

kecemasan matematika sebagai perasaan kuat yang melibatkan rasa takut 

dan ketakutan ketika menghadapi kemungkinan dengan permasalahan 

matematika. 

Kecemasan matematika dapat disebabkan oleh pengalaman belajar masa 

lalu yang tidak menyenangkan, pengaruh orangtua, dan memori prestasi 

matematika yang jelek pada masa lalu. Di sisi lain, beberapa cara mengajar 

dapat pula menjadi faktor yang beresiko terhadap kecemasan matematika 

siswa. 

Pada matematika, permasalahan yang melibatkan pemodelan, 

meminjam dan mengingat operasi suaatu barisan yang membutuhkan 

memori dapat berdampak pada kecemasan matematika (Ashcraft, 2002). 

Sedangkan kecemasan matematika dapat menghalangi bekerjanya memori 

dan prestasi matematika. Menurut Stuart (2000) kekurangan kepercayaan 
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diri dalam pembelajaran matematika dinyatakan sebagai penyebab 

kecemasan matematika. Goldin (2002) menyatakan bahwa kecemasan 

matematika merupakan salah satu kondisi emosional siswa yang 

menghalangi proses kognitif. 

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur kecemasan matematika. 

Menurut Cavanagh & Sparrow (2010) indikator kecemasan matematika terdiri 

dari tiga komponen yaitu attitudinal, cognitive, dan somatic. Penjelasan 

indikator kecemasan adalah sebagai berikut. 1) Attitudinal berkaitan dengan 

sikap yang muncul ketika seorang memiliki kecemasan matematika. 2) 

Cognitive berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang ketika 

berhadapan dengan matematika, seperti tidak dapat berpikir jernih atau 

menjadi lupa hal hal yang biasa diingat. 3) Somatic berkaitan dengan 

perubahan pada keadaan tubuh individu misalnya tubuh berkeringat atau 

jantung berdebar. Terdapat beberapa tingkat kecemasan matematika. 

Diantaranya adalah kecemasan matematika tinggi, kecemasan matematika 

sedang, dan kecemasan matematika rendah. 

Berikut ini adalah Tabel 2.2 domain kecemasan matematika sesuai 

indikator kecemasan matematika menurut Cavanagh & Sparrow (2010) dalam 

Cooke (2011). 
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Tabel 2.2 Domain Kecemasan Matematika 
 

Domain Kecemasan Matematika 
 

  Indikator  

Tingkat Kecemasan 

Matematika 

Attitudinal Cognitive Somatic 

Kecemasan tinggi Takut terhadap 

apa yang telah 

dilakukan 

 

 
 

Kecemasan sedang Tidak ingin 

melakukan apa 

yang telah 

dilakukan 

Kecemasan rendah Menduga akan 

mendapat 

kesulitan 

Khawatir 

mengenai 

pemikiran 

orang bahwa 

dirinya 

bodoh. 

Pikiran 

kosong 

 
 

Merasa 

kebingungan 

Kesulitan 

bernafas 

 

 

 

Detak jantung 

meningkat 

dari biasanya 

 

Merasa tidak 

nyaman 

selama 

pembelajaran 
 

 

 

2.1.3 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

 

Kreativitas adalah kemampuan intelektual untul memuat ciptaan 

(kreasi), penemuan (inventional) dan menemukan (discoveries) yang 

membawa hubungan dan entitas atau penyelesaian yang tidak diduga 

menjadi suatu kenyataan (Wang, 2009). Kreasi (creation) adalah proses 

berpikir kognitif yang lebih tinggi pada otak yang menemukan suatu 

hubungan antara objek, atribut, konsep, fenomena dan kejadian yang asli, 

terukti benar dan bermanfaat. Kreativitas didefinisikan sebagai suatu proses 

untuk menghasilkan sesuatu yang asli (original) dan bermanfaat 

(worthwhile) (Stenberg, 2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kemmapuan berpikir kreatif adalah kemampuan yang dimiliki individu 
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untuk memberikan gagasan-gagasan yang baru dalam memecahkan 

masalah. 

Menurut Silver (1997), untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat 

kreativitas dalam pemecahan masalah dan pengajuan masalah, umumnya 

digunakan tiga aspek kreativitas yang merupakan tiga komponen utama 

dalam Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) yaitu aspek kefasihan 

(fluency), aspek fleksibilitas (flexibility) dan aspek kebaruan (novelty). 

Fluency atau kelancaran mengacu pada sejumlah besar ide, gagasan, atau 

alternatif dalam memecahkan persoalan. Kelancaran menyiratkan 

pemahaman, tidak hanya mengingat sesuatu yang dipelajari. Flexibility atau 

fleksibilitas mengacu pada produksi gagasan yang menunjukkan berbagai 

kemungkinan. Fleksibilitas melibatkan kemampuan untuk melihat berbagai 

hal dari sudut pandang yang berbeda serta menggunakan banyak strategi 

atau pendekatan yang berbeda. Novelty atau kebaruan mengacu pada solusi 

yang berbeda dalam suatu kelompok atau sesuatu yang baru atau belum 

pernah ada sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, siswa dikatakan memenuhi indikator fluency jika 

siswa dapat menuliskan hal yang diketahui, menuliskan hal yang 

ditanyakan, dan menuliskan sketsa permasalahan. Siswa dikatakan 

memenuhi indikator flexibility jika siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan lebih dari satu macam cara. Dan siswa dikatakan 

memenuhi indikator novelty jika siswa mampu membuat gagasan/ ide 
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penyelesaian yang baru dan berbeda, mampu menyelesaikan permasalahan 

dengan metode yang baru dan unik. 

Dalam penelitian ini, digunakan penjenjangan tingkat berpikir kreatif 

dari Siswono yang dimodifikasi (Machromah, 2015) pada tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) Siswa 
 

Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 
TKBK    

Fluency Flexibility Novelty 
 

Tingkat 4 

(Sangat Kreatif) 

 
(Kreatif) 

 
 

(Cukup Kreatif) 

 
 

(Kurang Kreatif) 

 
 

(Tidak Kreatif) 
 

 
 

2.1.4 Teori Belajar 

 

2.1.4.1. Teori Belajar Piaget 

 

Teori perkembangan Piaget digolongkan dalam konstruktivisme, yang 

memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara 

aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pemahaman- 

pemahaman dan interaksi mereka. Piaget (Dimyati & Mudjiono: 2006) 

berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab individu 

melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut 

√ √ √ 

Tingkat 3 
√ - √ 

Tingkat 2 
√ √ - 

Tingkat 1 
√ - - 

Tingkat 0 
- - - 
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mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi 

intelek semakin berkembang. Perkembangan intelektual melalui tahap-tahap 

berikut. 

a. Sensori motor (0-2 tahun) 

 

Pada tahap ini anak mengenal lingkungan dengan kemampuan sensorik 

dan motorik melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan dan 

menggerak-gerakkannya. 

b. Pra-operasional (2–7 tahun) 

 

Pada tahap ini anak mengandalkan diri pada persepsi tentang realitas. Ia 

telah mampu menggunakan simbol, bahasa, konsep sederhana, 

berpartisipasi, membuat gambar dan menggolong-golongkan. 

c. Operasional konkret (7–11 tahun) 

 

Pada tahap ini anak dapat mengembangkan pikiran logis, walaupun 

kadang-kadang memecahkan masalah secara “trial and error. 

d. Operasi formal ( 11 tahun ke atas) 

 

Pada tahap ini anak dapat berpikir abstrak seperti pada orang dewasa. 

Pengetahuan dibangun dalam pikiran. Setiap individu membangun 

sendiri pengetahuannya. Pengetahuan yang dibangun terdiri dari tiga 

bentuk, yaitu pengetahuan fisik, pengetahuan logika matematika dan 

pengetahuan sosial. 

Menurut Piaget, perkembangan kognitif bukan merupakan akumulasi dari 

kepingan informasi yang terpisah, namun lebih merupakan pengkonstruksian 
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suatu kerangka mental oleh siswa untuk memahami lingkungan mereka, 

sehingga siswa bebas membangun pemahaman mereka sendiri. 

2.1.4.2. Teori Bruner 

 

Menurut Suherman, et al., (2003: 43), Jerome Bruner dalam teorinya 

menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses 

pengajarannya diarahkan kepada konsep-konsep atau struktur-struktur yang 

terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, disamping hubungan yang terkait 

antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Dasar dari teori Bruner adalah 

ungkapan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif saat 

belajar dikelas. 

Di dalam proses belajar mengajar, Bruner (Saad & Ghani: 2008) 

mementingkan partisipasi aktif tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar mengajar perlu 

lingkungan yang dinamakan discovery learning environment, ialah lingkungan 

dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang 

belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. 
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Ringan 

Sedang 

Tinggi 

Climber 

Camper 

Quitter 

 

 

 

 

 

2.2. Kerangka Teoretis 

 

Teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini akan 

digambarkan pada gambar berikut 

Gambar 2.1 Kerangka Teoretis 
 

 
Adversity Quotient 

(AQ) adalah 

kecerdasan dalam 

mengatasi kesulitan 

atau dapat juga 

didefinisikan 

sebagai daya juang 

peserta didik 

(Stolz, 2000). 

 
Kecemasan matematika 

merupakan perasaan takut, 

penuh ketakutan, perasaan 

ngeri tidak menyenangkan 

dimana banyak orang 

mengalami ketika mereka 

dihadapkan pada 

penyelesaian persoalan 

matematika (Maloney et al 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

PESERTA DIDIK 
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2.3. Kerangka Berpikir 

 

Kecemasan matematika sebagai salah satu kondisi emosional 

siswa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suksesnya 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal tersebut juga terjadi pada peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 9 Semarang dan SMP Negeri 8 Semarang 

bahwa sebagian besar peserta didik masih mengalami kecemasan dalam 

pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kreatif matematis 

menjadi kunci keberhasilan berpikir keseluruhan siklus berpikir 

matematika lanjutan. Hal ini juga dipengaruhi oleh adversity quotient 

(AQ) masing-masing individu. Semakin tinggi tingkat AQ akan 

mempengaruhi peserta didik dalam menyelesaikan masalah dengan 

tingkat kreativitas yang tinggi. Siswa dengan kecemasan matematika 

yang tinggi, dan tingkat AQ yang rendah belum dapat menuliskan 

penyelesaian dengan caranya sendiri dan belum menyajikan jawaban 

yang uniik dan benar. 

Kurangnya pembiasaan dari guru dalam menyelesaikan soal 

dengan tingkat berpikir kreatif membuat peserta didik kurang 

berkembang. Guru selalu mencontohkan penyelesaian masalah, 

sehingga peserta didik dalam menyelesaikan masalah hanya melihat 

contoh guru dalam menyelesaikan, tidak dengan ide yang variatif. Hal 

ini mengakibatan siswa tidak kreatif dalam menghasilkaan ide-ide 

jawaban menurut pemikiran mereka sendiri. Bagian kerangka berpikir 

penelitian ini disajikan pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

Pentingnya 

kemampuan 

berpikir kreatif 

dalam pemecahan 

masalah matematika 

Analisis kecemasan 

matematika dan analisis 

Adversity Quotient masing- 

masing menurut tingkat 

klasifikasinya 

Kecemasan matematika dan 

adversity quotient berperan 

dalam memengaruhi kondisi 

peserta didik 

 

 

 

 

1. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik dalam pemecahan masalah berdasarkan 

wawancara dengan guru dan observasi awal. 

2. Adversity Quotient dan kecemasan matematika kurang 

mendapat perhatian guru dikarenakan belum ada analisis 

mengenai kondisi tersebut 
 

 

 

 

Adanya pengklasifikasian tingkat kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik berdasarkan adversity quotient dan kecemasan matematika 



 

 

 
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Simpulan 

 

Berdasarkan data temuan penelitian dan pembahasan yang disajikan pada Bab V, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori climber dengan kecemasan 

ringan tergolong siswa sangat kreatif. Hal ini dikarenakan siswa memenuhi 

semua indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, fleksibility, dan 

novelty. 

2. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori climber dengan kecemasan 

sedang tergolong siswa sangat kreatif. Hal ini dikarenakan siswa memenuhi 

semua indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, fleksibility, dan 

novelty. 

3. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori climber dengan kecemasan 

tinggi tergolong siswa kurang kreatif. Hal ini dikarenakan siswa hanya 

memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency. 

4. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori camper dengan kecemasan 

rendah tergolong siswa cukup kreatif. Hal ini dikarenakan siswa memenuhi dua 

indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency, dan fleksibility. 
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5. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori camper dengan kecemasan 

sedang tergolong siswa kurang kreatif. Hal ini dikarenakan siswa hanya 

memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency. 

6. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori camper dengan kecemasan 

tinggi tergolong siswa kurang kreatif. Hal ini dikarenakan siswa hanya 

memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu fluency. 

7. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori quitter dengan kecemasan 

rendah tergolong siswa tidak kreatif. Hal ini dikarenakan siswa tidak memenuhi 

indikator kemampuan berpikir kreatif. 

8. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori quitter dengan kecemasan 

sedang tergolong siswa tidak kreatif. Hal ini dikarenakan siswa tidak memenuhi 

indikator kemampuan berpikir kreatif. 

9. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kategori quitter dengan kecemasan 

tinggi tergolong siswa tidak kreatif. Hal ini dikarenakan siswa tidak memenuhi 

indikator kemampuan berpikir kreatif. 

 
 

6.2. Saran 

 

Berdasarkan data dan temuan penelitian mengenai kemampuan berpikir kreatif 

matematis ditinjau dari adversity quotient dan kecemasan matematika dapat 

direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Guru dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

dengan meninjau lebih dalam aspek afektif siswa yaitu adversity quotient dan 
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kecemasan matematika, serta guru hendaknya menggali lebih dalam tentang 

model pembelajaran yang sesuai dengan kategori adversity quotient dan 

kecemasan matematika siswa di kelas. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi dan referensi untuk 

penelitian yang akan datang dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis 

ditinjau dari adversity quotient dan kecemasan matematika. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi dan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut untuk mencari variabel lain yang berperan dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 
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LAMPIRAN 



 

 

 

 

 
Lampiran 1 

 

 
KISI-KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

 

Kelas VII 

Semester II 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Kompetensi Inti    : 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar : 6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah 

 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis Tipe soal Nomor butir 

1. Memecahkan masalah dengan memberi jawaban masalah yang beragam dan benar (fluency) Uraian 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. Memecahkan masalah dengan berbagai cara yang berbeda (flexibility) Uraian 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3. Memecahkan masalah dengan jawaban yang “tidak biasa” dilakukan oleh individu (siswa) pada 

tingkat pengetahuannya (novelty) 

Uraian 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Lampiran 2 

 

 
 

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
 
 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi : Segitiga dan Segiempat 

Kelas : VII SMP 

Semester : 2 (dua) 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anda (nama, nomor absen dan kelas) pada lembar jawaban anda. 

2. Bacalah soal dengan teliti. 

3. Kerjakan setiap soal dengan menggunakan langkah berpikir kreatif yaitu 

memahami masalah, merencanakan ide dan menerapkan ide. 

4. Kerjakan secara individu dan tidak diperkenankan bekerja sama selama tes. 

Soal: 

1. 
 

14 cm 
 
 

22 cm 

a. Buatlah paling sedikit 2 bangun datar yang luasnya sama dengan persegi 

panjang di atas. 

b. Buatlah paling sedikit 2 bangun datar yang kelilingnya sama dengan persegi 

panjang di atas. 

2. Ibu mempunyai selembar karton berukuran 60 cm x 80 cm. Dari karton tersebut 

akan dipotong kecil-kecil untuk membuat lintingan lotre arisan. Berapa 

kemungkinan banyak lintingan yang terbentuk apabila bentuk potongan boleh 

persegi atau persegi panjang? 

a. Pilih ukuran yang mungkin kemudian tentukan solusi dari pertanyaannya. 

b. Tentukan cara lain untuk mendapatkan jawaban di atas sebanyak yang kamu 

bisa. 
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O 

 
L = 72 cm2 

 

 

 

 
 

3. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. 

 

 

 

 

a. Tentukan ukuran panjang dan lebar yang mungkin sehingga menghasilkan luas 

seperti gambar di atas sebanyak yang kamu bisa. 

b. Tentukan cara lain untuk mendapatkan luas gambar di atas. 

c. Apakah kesimpulan yang dapat kamu ambil dari persoalan di atas? 

4. Perhatikan gambar belah ketupat berikut ini. 

A 
 
 
 

D B 
 
 
 

C 

Panjang AC adalah 6 cm dan keliling belah ketupat ABCD adalah 20 cm. 

a. Tentukan luas bangun ABCD di atas. 

b. Adakah cara lain untuk mencari luas bangun ABCD tersebut? Apabila ada 

jelaskan bagaimana cara mencari luas bangun di atas dengan cara kalian sendiri, 

sebanyak yang kalian bisa. 

c. Apakah kesimpulan yang dapat kalian ambil? 

5. Panjang salah satu diagonal layang-layang adalah 12 cm. Jika diagonal lainnya lebih 

pendek, 

a. gambarlah sketsa layang-layang tersebut. 

b. tentukan luas layang-layang tersebut yang memungkinkan. 
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6. 

 

8 cm 
 

 

22 cm 
 

Perhatikan gambar di atas. 

a. Ada berapa cara mencari luas jajar genjang di atas? Jelaskan jawabanmu. 

b. Apakah kesimpulan yang kamu dapat? 

 
 

******** SELAMAT MENGERJAKAN******** 

10 cm 



 

 

 

 

 

Lampiran 3 

PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
 

 
 

No Soal Jawaban Skor 

1 
 

 

 
c. Buatlah paling sedikit 2 bangun 

datar yang luasnya sama dengan 

persegi panjang di atas. 

d. Buatlah paling sedikit 2 bangun 

datar yang kelilingnya sama 

dengan persegi panjang di atas. 

Diketahui: 

 

Persegi panjang dengan ukuran 8𝑐𝑚 𝑥 4𝑐𝑚. 

Ditanya: 

a. Paling sedikit 2 bangun datar yang luasnya sama 

dengan persegi panjang tersebut 

b. Paling sedikit 2 bangun datar yang kelilingnya 

sama dengan persegi panjang tersebut 

Jawab: 

 

𝐿 = 𝑝𝑥𝑙 
 

= 22𝑐𝑚 𝑥 14 𝑐𝑚 
 

=  308 𝑐𝑚2. 
 
𝐾𝑒𝑙   =  2(𝑝 + 𝑙) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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  = 2(22𝑐𝑚 + 14 𝑐𝑚) 

 
= 72 𝑐𝑚. 

 
a. Jajar genjang 

 

7 𝑐𝑚 
 

44 cm 
 

𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 44𝑥7 = 308 𝑐𝑚2 
 

Layang-layang 

 

 
14 

 

44 
 

 

 

 
 

1 1 
𝐿𝑢𝑎𝑠 =  𝑥 𝑑1 𝑥 𝑑2 =  𝑥14𝑥44 = 308 𝑐𝑚2 

2  2 

 

 

 

 

1 

 

 

 
3 

(menyebutkan 

lebih dari 1 

bentuk bangun 

datar dengan 

luas yang sama 

dengan persegi 

panjang ) 
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  b. Persegi 

 

 

18 cm 

18 cm 
 

Keliling = 4 x 18 = 72cm 

 
Segitiga 

 

 

 

24 
30 

 

 
18 

 
Keliling = 18 + 24 + 30 = 72cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (menyebutkan 

lebih dari 1 

bentuk bangun 

datar dengan 

keliling yang 

sama dengan 

persegi panjang) 

2. Ibu mempunyai selembar karton 

berukuran 60 cm x 80 cm. Dari karton 

tersebut   akan   dipotong kecil-kecil 

untuk membuat lintingan lotre arisan. 

Diketahui: Ukuran Karton = 60 cm x 80 cm, maka 

luas karton = 4800 cm2
 

2 
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 Berapa kemungkinan banyak Ditanya: Banyak persegi atau persegi panjang yang 

mungkin terbentuk. 

Jawab: 

 
Cara 1: 

 
Dengan memotong kertas menjadi persegi yang sama 

 
Misal ambil sisi persegi = 5 cm, maka banyak 

potongan kertas lotre yang terbentuk adalah 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 
= 

𝑝×𝑙 
= 

60×80 
= 192 𝑏𝑢𝑎ℎ

 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑠×𝑠 25 

 

Cara 2: 

 
Dengan memotong kertas menjadi persegi panjang 

yang sama 

Misal ambil ukuran persegi panjang = 10 cm × 5 cm 

, maka banyak potongan kertas lotre yang terbentuk 

adalah 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 

= 
𝑝×𝑙 

= 
60×80 

=
 

   

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝×𝑙 50 

96 𝑏𝑢𝑎ℎ 

 

lintingan yang terbentuk apabila  

bentuk potongan boleh persegi atau  

persegi panjang?  

a.   Pilih ukuran yang mungkin 
 

kemudian tentukan solusi dari 8 (menyebutkan 

pertanyaannya. 

b.  Tentukan cara lain untuk 

lebih dari 1 cara 

dan jawaban 

benar) 

mendapatkan jawaban di atas  

sebanyak yang kamu bisa.  
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  Cara 3: 

 
Dengan memotong kertas menjadi persegi panjang 

dan persegi yang sama 

Misal ambil ukuran persegi panjang = 10 cm × 5 cm 

dan sisi persegi= 5 cm, maka banyak potongan kertas 

lotre yang terbentuk adalah 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 
 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 

𝑝 × 𝑙 60 × 80 
=  

(𝑝 × 𝑙) + (5𝑥5) 
= 

75 

= 320 𝑏𝑢𝑎ℎ 

 

3. Perhatikan gambar persegi panjang 

berikut. 

 

 

L = 72 cm2 

Diketahui: 

 

Luas persegi panjang = 72 cm2 

Ditanya : 

a. Ukuran panjang dan lebar yang mungkin 

b. Cara lain untuk mencari luas 

2 
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 d. Tentukan ukuran panjang dan 

lebar yang mungkin sehingga 

menghasilkan luas seperti 

gambar di atas sebanyak yang 

kamu bisa. 

e. Tentukan cara lain untuk 

mendapatkan luas gambar di 

atas. 

f. Apakah kesimpulan yang dapat 

kamu ambil dari persoalan di 

atas? 

Jawab: 

 
a. Panjang = 9 cm, lebar = 8 cm. 

Panjang= 12 cm, lebar = 6 cm. 

Dengan menggunakan rumus L = p x l 

L = p x l = 9 cm x 8 cm = 72 cm2. 

L = p x l = 12 cm x 6 cm = 72 cm2. 

b. Dengan membagi persegi panjang menjadi 2 

segitiga siku-siku. 

 

 

 
L persegi panjang = 2 × luas segitiga 

= 2 × 
𝑎×𝑡 

2 

12 × 6 
= 2  × 

2 

= 72 𝑐𝑚2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mencari luas persegi panjang dapat digunakan 

dengan pendekatan segitiga. 

 

2 

4. Perhatikan gambar belah ketupat 

berikut. 

 

 

 
Panjang AC adalah 6 cm dan keliling 

belah ketupat ABCD adalah 20 cm. 

d. Tentukan luas bangun ABCD di 

atas. 

e. Adakah cara lain untuk mencari 

luas bangun ABCD tersebut? 

Apabila ada jelaskan bagaimana 

cara mencari luas bangun di atas 

Diketahui: 

 
Belah ketupat panjang d1 = 6 cm, sisi belah ketupat = 

5 cm, maka panjang d2 dapat dicari dengan 

phytagoras sehingga didapat d2 = 8 cm. 

Ditanya: 

 
a. Luas bangun ABCD 

b. Cara lain mencari luas ABCD 

c. Kesimpulan yang dapat diambil 

Jawab; 

a. Cara 1: dengan menggunakan rumus 

𝐿 = 
𝑑1×𝑑2 

= 
6×8 

= 24 𝑐𝑚2 

2 2 

 

b. Cara 2: dengan membagi belah ketupat 

menjadi dua segitiga yang sama. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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 dengan cara kalian sendiri, 

sebanyak yang kalian bisa. 

f. Apakah kesimpulan yang dapat 

kalian ambil? 

 

 
 

 

 
𝐿 = 2 × 

𝑎×𝑡 
= 2 × 

8×3 
= 24 𝑐𝑚2 

2 2 

 

Cara 3: dengan membagi belah ketupat menjadi dua 

persegi panjang. 

 

 

 
𝐿 = 2 × 𝑝 × 𝑙 

 
= 2 × 3 × 4 = 24 𝑐𝑚2 

 
Kesimpulannya adalah untuk mencari luas belah 

ketupat dapat menggunakan beberapa cara seperti di 

atas yang menghasilkan luas yang sama. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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5 Panjang salah satu diagonal layang- 

layang adalah 12 cm. Jika diagonal 

lainnya lebih pendek, 

c. gambarlah sketsa layang-layang 

tersebut. 

d. tentukan luas layang-layang 

tersebut yang memungkinkan. 

Diketahui: 

 
d1 adalah 12 cm. 

Ditanya: 

luas layang-layang jika diagonal lainnya lebih 

pendek. 

Jawab: 

 
a. 

 

 

12 
 

 

 

 

 

 

 
𝑑1×𝑑2 

b.   Jika d2= 11, maka luas layang-layang = = 
2 

12×11 
= 66 𝑐𝑚2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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  Jika d2= 10, maka luas layang-layang = 

𝑑1×𝑑2 
= 

12×10 
= 60 𝑐𝑚2 

2 2 
 

 

Jika d2= 9, maka luas layang-layang = 
𝑑1×𝑑2 

= 
2 

 12×9 
= 54 𝑐𝑚2 

2 
 
 
 

Jika d2= 8, maka luas layang-layang = 
𝑑1×𝑑2 

= 
2 

12×8 
= 48 𝑐𝑚2

 
2 

 

 

Jika d2= 7, maka luas layang-layang = 
𝑑1×𝑑2 

= 
2 

12×7 
= 42 𝑐𝑚2

 
2 

 

 

Jika d2= 6, maka luas layang-layang = 
𝑑1×𝑑2 

= 
2 

12×6 
= 36 𝑐𝑚2

 
2 

 

6 

(menyebutkan 

lebih dari 1 

ukuran layang- 

layang dan 

menghitung 

luasnya dengan 

benar) 
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  Jika d2= 5, maka luas layang-layang = 
𝑑1×𝑑2 

= 
2 

12×5 
= 30 𝑐𝑚2

 
2 

 

6.  Diketahui: 2 

  
jajar genjang dengan alas = 22 cm, tinggi = 8 cm dan 

 

  sisi miring = 10 cm  

  
Perhatikan gambar di atas. 

Ditanya: 
 

  

c. Ada berapa cara mencari luas 
mencari luas jajar genjang minimal 2 cara  

 
jajar genjang di atas? Jelaskan Jawab:  

 jawabanmu. a. Ada lebih dari 1 cara untuk mencari luas janjar 
 

 d. Apakah kesimpulan yang kamu genjang. 
 

 dapat? Cara 1: 2 

  Dengan menerapkan rumus 𝐿 = 𝑎 𝑥 𝑡 sehingga  

  didapat 𝐿 = 22 𝑥 8 = 176 𝑐𝑚2  

  Cara 2: 
4 

  Membagi jajar genjang menjadi 2 bagian segitiga 
(menyebutkan 

lebih dari 1 cara 
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8 cm 

 
 

22 cm 

Pada gambar diatas jajar genjang terbagi menjadi 

dua segitiga yang sama besar sehingga luasnya juga 

sama, 𝐿 = 2 𝑥 
𝑎𝑥𝑡 

= 2 𝑥 
22𝑥8 

= 176𝑐𝑚2 
2 2 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mencari luas jajar genjang dapat dicari dengan 

pendekatan segitiga atau pendekatan lain. 

dan jawaban 

benar) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  Skor Total 60 

 

 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 = 

Jumlah seluruh skor 

6 

 
× 10 
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Lampiran 4 
 

ANALISIS INSTRUMEN 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 
No 

KODE 
SISWA 

SKOR SKOR 
TOTAL 

 

1 2 3 4 5 6 

10 10 10 10 10 10 60 

1 R17 10 10 8 4 7 7 46 

K
ELO

M
P

O
K

 A
TA

S 

2 R3 10 10 5 6 5 8 44 

3 R10 8 8 7 6 7 5 41 

4 R8 8 3 6 4 7 3 31 

5 R5 6 3 8 1 7 5 30 

6 R15 7 2 3 6 7 5 30 

7 R25 10 3 4 4 7 1 29 

8 R28 8 3 4 4 7 3 29 

9 R30 8 3 2 6 6 4 29 

10 R13 8 2 4 2 6 4 26 

11 R7 5 2 4 4 6 4 25 

12 R22 5 3 4 2 5 5 24 

13 R12 10 3 3 4 3 0 23 

14 R21 6 3 4 2 4 4 23 

15 R2 4 4 3 2 6 2 21 

16 R11 6 4 4 2 5 0 21 

17 R31 6 4 3 2 6 2 23 

K
ELO

M
P

O
K

 B
A

W
A

H
 

18 R14 5 4 4 2 3 2 20 

19 R16 7 3 2 2 3 2 19 

20 R6 5 3 4 2 4 1 19 

21 R18 4 2 3 2 5 2 18 

22 R23 3 3 3 2 4 3 18 

23 R24 7 3 2 0 4 1 17 

24 R19 5 2 4 2 2 2 17 

25 R27 3 2 3 2 5 2 17 

26 R26 8 3 3 0 0 2 16 

27 R29 2 2 4 2 3 2 15 

28 R32 5 1 2 2 2 3 15 

29 R4 5 1 2 2 1 3 14 

30 R20 3 2 2 0 4 2 13 

31 R1 2 1 2 0 4 1 10 

32 R9 2 1 2 0 1 1 7 

 jumlah 191.00 103.00 118.00 81.00 146.00 91.00 730.00 
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KETERANGAN: 

rata-rata 

rata-rata kelompok atas 

rata-rata kelompok bawah 

daya pembeda 

baik  

kurang baik 

sangat baik 

tingkat kesukaran 

mudah 

sedang 

varians skor tiap butir 

varians total 

jumlah varians skor tiap butir soal 

banyak data 

reliabilitas 

sangat tinggi 

validitas 

valid 

tidak valid 

46.00 

22.81 

29.50 

16.13 

M 

Ma 

Mb 

DP 

B 

KB 

SB 

TK 

MD 

SD 

σi² 

σt² 

∑(σi²) 

N 

r11 

ST 

rxy 

V 

TV 

SKOR MAKS 10.00 10.00 8.00 6.00 7.00 8.00 

M 5.97 3.22 3.69 2.53 4.56 2.84 

Ma 7.44 4.13 4.56 3.69 5.94 3.75 

Mb 4.50 2.31 2.81 1.38 3.19 1.94 

D 0.29 0.18 0.18 0.23 0.28 0.18 

Kriteria DP C KB KB C C KB 

TK 0.60 0.32 0.37 0.25 0.46 0.28 

Kriteria TK SD SD SD SK SD SK 

σi² 5.84 4.82 2.67 3.22 4.00 3.49 

∑(σi²) 24.04      

σt² 82.80      

n 32      

n-1 31      

r11 0.73      

KRITERIA r11 Reliable  

rxy 0.76 0.82 0.75 0.79 0.71 0.75 

KRITERIA rxy V V V V V V 

rtabel 0.35 
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Lampiran 5 

 

KISI-KISI KUESIONER ADVERSITY QUOTIENT 

 

Kuesioner Adversity Quotient dibuat dengan mengadopsi kuesioner baku 

Adversity Response profile (ARP). Indikator, item soal yang digunakan, jumlah soal, 

dan keterangan jawaban disesuaikan dengan ARP. Komposisi C O R E disesuaikan 

pula dengan ARP. Hal yang membedakan keduanya hanya pada peristiwa dalam setiap 

soal. Peristiwa dalam soal harus dimodifikasi dan disesuaikan dengan peristiwa yang 

dialami oleh siswa kelas VII SMP. Akan disertakan ARP sebagai kelengkapan 

instrumen untuk mengukur AQ. 

 

INDIKATOR ITEM 

Control (Kendali) 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a 

Origin (Asal-usul) 1b, 3b, 5b, 8b, 9b 

Ownership (Tanggung jawab) 2b, 4b, 6b, 7b, 10b 

Reach (Jangkauan) 
11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 

20a 

Endurance (Daya tahan) 
11b, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b, 17b, 18b, 19b, 

20b 

 

Keterangan : 

1. Control 

Dimensi ini mempertanyakan berapa banyak kendali yang seseorang rasakan 

terhadap sebuah peristiwa yang menimbulkan kesulitan? Kata kuncinya ialah 

merasakan. 

2. Origin & Ownership 

Dimensi ini mempertanyakan dua hal yaitu siapa atau apa yang menjadi asal 

usul kesulitan dan sampai sejauh manakah seseorang mengakui akibat-akibat 

kesulitan itu. 

3. Reach 

Dimensi ini mempertanyakan sejauh manakah kesulitan akan menjangkau 

bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang. 

4. Endurance 

Dimensi ini mempertanyakan berapa lamakah kesulitan akan berlangsung dan 

berapa lamakah penyebab kesulitan itu akan berlangsung. 
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Lampiran 6 

 

KUESIONER ADVERSITY QUOTIENT 

(ADVERSITY RESPONSE PROFILE) 

 

Definisi Konseptual 

Adversity Quotient (AQ) yang didefinisikan sebagai kecerdasan dalam menghadapi 

kesulitan adalah kemampuan individu dalam merespon dan menyikapi 

kesulitan/hambatan yang dihadapai dalam berbagai peristiwa yang tidak 

menyenangkan atau problema dalam kehidupan (kegiatan belajar mengajar). 

 
Definisi Operasional 

Adversity Quotient (AQ) adalah kemampuan respon yang diperoleh berdasarkan hasil 

ukur beberapa dimensi dalam AQ yaitu control (C) atau kendali, asal-usul atau origin 

(Or) dan pengakuan atau ownership (Ow), reach (R) atau jangkauan dan endurance 

(E) atau daya tahan. 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : ................................ 

Kelas : ................................ 

 
2. PETUNJUK PENGISIAN 

a. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan dibawah ini dengan baik. 

b. Ini bukan tes. Setiap butir pernyataan bertujuan memberi pemahaman- 

pemahaman baru mengenai aspek penting tentang cara anda berfikir, belajar 

dan bekerja. 

c. Ada 20 peristiwa yang mengandung hambatan/kesulitan. 

d. Selesaikan pernyataan-pernyataan untuk setiap peristiwa dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Bayangkan setiap pernyataan sebagai suatu peristiwa yang hidup, seolah- 

olah sedang terjadi meskipun tampaknya tidak realistis. 

2) Untuk kedua pertanyaan yang mengikuti setiap peristiwa, lingkarilah salah 

satu angka 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan jawaban anda. 

 

Contoh: 

 
Saya merasa takut apabila ditunjuk guru untuk menjawab pertanyaan di kelas. 

Yang menyebabkan saya merasa takut adalah sesuatu yang: 

Berkaitan semua 

aspek kehidupan 
saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi saat ini saja 
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• Jika kamu melingkari angka 1, maka kamu merasa bahwa rasa takut saat 

ditunjuk guru merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi dirimu pada setiap 

keadaan dalam kehidupan anda. 

• Jika kamu melingkari angka 5, maka kamu merasa bahwa rasa takut saat 

ditunjuk guru merupakan sesuatu yang tidak akan mempengaruhi dirimu pada 

setiap keadaan dalam kehidupanmu. 

Penyebab saya merasa takut: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 Tidak akan pernah ada 

lagi 

 

• Jika kamu melingkari angka 1, maka kamu merasa bahwa rasa takut saat 

ditunjuk guru merupakan sesuatu yang akan selalu ada, dan selalu anda 

rasakan. 

• Jika kamu melingkari angka 5 maka kamu merasa bahwa rasa takut saat 

ditunjuk guru merupakan sesuatu yang hanya muncul pada saat itu dan kamu 

yakin rasa takut itu tidak akan pernah ada lagi. 

 
 

1. Teman-teman sekelompokmu tidak menerima ide dan pendapatmu dalam 

diskusi kelompok. 

Yang menyebabkan teman-teman sekelompok saya tidak menerima ide dan 

pendapat saya merupakan sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dapat saya 

kendalikan 
sepenuhnya 

 

Penyebab teman-teman saya tidak menerima ide dan pendapat saya sepenuhnya 

berkaitan dengan: 

Saya 1 2 3 4 5 
Orang lain atau 

faktor lain 

 

2. Kamu bertengkar hebat dengan teman baikmu. 

Penyebab saya bertengkar hebat dengan teman baik saya adalah sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 
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Akibat dari pertengkaran ini adalah sesuatu yang saya rasa: 

Bukan tanggung 

jawab saya sama 

sekali 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab saya 

 

3. Sahabat baikmu tidak memberikan ucapan selamat pada saat kamu menjadi 

juara kelas. 

Yang menyebabkan sahabat saya tidak memberikan selamat adalah sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 

 

Penyebab sahabat baik saya tidak memberikan ucapan selamat: 

Saya 1 2 3 4 5 
Orang lain atau faktor 

lain 

4. Sahabat baik saya tidak naik kelas. 

Yang menyebabkan sahabat baik saya tidak naik kelas adalah sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 

 

Penyebab sahabat baik saya tidak naik kelas: 

Bukan tanggung 

jawab saya sama 
sekali 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Tanggung jawab saya 

sepenuhnya 

 

5. Saya terlambat tiba di sekolah 

Yang menyebabkan saya terlambat tiba di sekolah adalah adalah sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 

 

Penyebab saya terlambat tiba di sekolah sepenuhnya berkaitan dengan: 

Saya 1 2 3 4 5 Orang lain atau faktor 

lain 

 

6.  Kelompok presentasi yang saya pimpin mendapatkan nilai paling rendah. 

Yang menyebabkan kelompok diskusi yang saya pimpin mendapatkan nilai paling 

rendah adalah sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 
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Akibat dari peristiwa itu adalah sesuatu yang saya rasa: 

Bukan tanggung 

jawab saya sama 
sekali 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Tanggung jawab saya 

sepenuhnya 

 

7. Saat pembagian rapor, guru memperingatkan saya untuk lebih rajin belajar. 

Yang menyebabkan guru mengingatkan saya untuk lebih rajin belajar adalah 

sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 

 

Hasil dari peristiwa itu adalah sesuatu yang saya rasa: 

Bukan tanggung 

jawab saya sama 

sekali 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Tanggung jawab saya 

sepenuhnya 

 

8. Saya tidak naik kelas. 

Penyebab saya tidak naik kelas adalah sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 

 

Penyebab saya tidak naik kelas sepenuhnya berkaitan dengan: 

Saya 1 2 3 4 5 Faktor lain atau orang 

lain 

 

9. Saya ketinggalan bus saat berangkat ke sekolah. 

Yang menyebabkan saya ketinggalan bus adalah sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 

 

Penyebab saya ketinggalan bus berkaitan dengan: 

Saya 1 2 3 4 5 
Faktor lain atau 

orang lain 

 

10. Guru yang kamu hormati memuji mu. 

Yang menyebabkan saya mendapat pujian adalah sesuatu yang: 

Tidak dapat saya 

kendalikan 
1 2 3 4 5 Dapat saya kendalikan 

sepenuhnya 
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Hasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa: 

Bukan tanggung 

jawab saya sama 
sekali 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tanggungjawab saya 

sepenuhnya 

 

11. Pada saat presentasi di dalam kelas, teman-temanmu tidak memperhatikan. 

Penyebab teman-teman saya tidak memperhatikan presentasi saya adalah sesuatu 

yang: 

Berkaitan dengan 

semua aspek 
kehidupan saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi ini saja 

 

Penyebab teman-teman saya tidak memperhatikan presentasi saya: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan pernah 

ada lagi 

 

12. Hasil ulangan mu dipuji di depan kelas. 

Penyebab nilai ulangan saya dipuji adalah sesuatu yang: 

Berkaitan dengan 

semua aspek 

kehidupan saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi ini saja 

 

Penyebab saya dipuji: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan pernah 

ada lagi 

 

13.  Saya diminta guru untuk pindah tempat duduk apabila saya ingin tetap 

melanjutkan mengerjakan ulangan. 

Yang menyebabkan saya diminta untuk pindah tempat duduk adalah sesuatu yang: 

Berkaitan dengan 

semua aspek 
kehidupan saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi ini saja 

 

Penyebab saya diminta untuk pindah tempat duduk: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 
Tidak akan pernah 

ada lagi 
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14. Saya tidak terpilih sebagai perwakilan lomba dari kelas. 

Yang menyebabkan saya tidak terpilih sebagai perwakilan lomba adalah sesuatu 

yang: 

Berkaitan dengan 

semua aspek 

kehidupan saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi ini saja 

 

Penyebab saya tidak terpilih sebagai perwakilan lomba: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 Tidak akan pernah ada 

lagi 

 

15. Teman-teman saya tidak percaya saya mendapatkan nilai yang bagus saat 

ulangan. 

Yang menyebabkan teman saya tidak percaya saya mendapat nilai bagus adalah 

sesuatu yang: 

Berkaitan dengan 

semua aspek 

kehidupan saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi ini saja 

 

Penyebab teman saya tidak percaya saya mendapat nilai bagus: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 Tidak akan pernah ada 

lagi 

 

16. Ayah saya divonis mengidap penyakit kronis. 

Yang menyebabkan ayah saya divonis mengidap penyakit kronis adalah sesuatu 

yang: 

Berkaitan dengan 

semua aspek 
kehidupan saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi ini saja 

 

Penyebab ayah saya divonis mengidap penyakit kronis: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 Tidak akan pernah ada 

lagi 

 

17. Terdapat nilai merah pada raport saya. 

Yang menyebabkan adanya nilai merah pada raport saya adalah sesuatu yang: 

Berkaitan dengan 

semua aspek 

kehidupan saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi ini saja 
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Penyebab adanya nilai merah pada raport saya: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 Tidak akan pernah ada 

lagi 

 

18. Kendaraan yang saya kendarai menuju ke sekolah mogok di jalan. 

Yang menyebabkan kendaraan yang saya kendarai ke sekolah mogok adalah 

sesuatu yang: 

Berkaitan semua 

aspek kehidupan 
saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi saat ini saja 

 

Penyebab kendaraan yang saya kendarai ke sekolah mogok: 

Akan selalu ada 1 2 3 4 5 Tidak akan pernah ada 

lagi 

 

19. Saya tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Yang menyebabkan saya tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu adalah 

sesuatu yang: 

Berkaitan semua 

aspek kehidupan 
saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi saat ini saja 

 

Penyebab saya tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu: 

Masalah akan selalu 

ada 
1 2 3 4 5 Tidak akan pernah ada 

lagi 

 

20. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. 

Yang menyebabkan saya tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru adalah 

sesuatu yang berkaitan dengan: 

Berkaitan semua 

aspek kehidupan 
saya 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Berkaitan dengan 

situasi saat ini saja 

 

Penyebab saya tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru: 

Masalah akan selalu 

ada 
1 2 3 4 5 Tidak akan pernah ada 

lagi 
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Lampiran 7 

 

KISI-KISI ANGKET KECEMASAN MATEMATIKA 
 

 
 

Domain Kecemasan Matematika 
 

  Indikator  

Tingkat Kecemasan 

Matematika 

Attitudinal Cognitive Somatic 

Kecemasan tinggi Takut 

terhadap apa 

yang telah 

dilakukan 

 
 

Kecemasan sedang Tidak ingin 

melakukan 

apa yang 

telah 

dilakukan 

Kecemasan rendah Menduga 

akan 

mendapat 

kesulitan 

Khawatir 

mengenai 

pemikiran 

orang bahwa 

dirinya 

bodoh. 

Pikiran 

kosong 

 

 
 

Merasa 

kebingungan 

Kesulitan 

bernafas 

 

 

 

Detak jantung 

meningkat 

dari biasanya 

 
 

Merasa tidak 

nyaman 

selama 

pembelajaran 
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BUTIR ANGKET KECEMASAN MATEMATIKA 
 

 
 

No. Domain Pernyataan Butir 

1. Somatic Saya merasa tidak nyaman. 1 

  Saya gemetar selama pembelajaran matematika. 2 

  Saya merasa kesulitan bernafas ketika 3 

  pembelajaran matematika.  

  Detak jantung saya terasa lebih cepat dari 

biasanya. 

 

4 

  Bibir saya terasa kering ketika diberi pertanyaan  

  mengenai permasalahan matematika. 5 

2. Cognitive Saya khawatir bila teman-teman menganggap 6 

  saya bodoh.  

  Saya merasa terancam jika tidak bisa 

mengerjakan soal matematika. 

 

7 

  Saya selalu mengingat kegagalan yang sudah  

  pernah saya alami ketika mengerjakan soal 8 

  matematika.  

  Saya tidak dapat berpikir dengan jernih ketika 

berhadapan dengan soal matematika. 

 

9 

  Saya sering lupa dengan hal-hal yang biasa saya  

  ketahui. 10 

  Saya mudah sekali merasa putus as ajika  

  mengalami kesulitan mengerjakan soal 

matematika. 
11 

  Saya merasa terkadang tidak bisa mengendalikan  

  apa yang saya lakukan.  

  Saya merasa kebingungan untuk mengawali 12 

  belajar.  
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  Saya merasa pikiran saya kosong ketika 

pembelajaran matematika. 

13 

 

 
14 

3. Attitude Saya tidak ingin melakukan sesuatu ketika 15 

  pembelajaran matematika.  

  
Saya sering menduga akan mengalami kesulitan 

dalam belajar matematika. 

 

16 

  
Saya tidak percaya diri bahwa saya bisa 

 

  mengerjakan soal matematika. 17 

  
Saya merasa takut ketika mengerjakan soal 18 

  matematika.  

4. Mathematical Saya tidak percaya diri untuk bertanya kepada 19 

 
knowledge/ guru.  

  

understanding 
Saya merasa kekurangan pengetahuan tentag 

matematika. 
20 

  
Saya takut akan melakukan kesalahan dalam 

 

  mengerjakan soal matematika. 21 

  
Saya merasa cukup mengetahui tentang 

 

  matematika. 
22 
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: ............................................. 

: ............................................. 

: ............................................. 

Nama 

No. Absen 

Kelas 

Lampiran 7 
 
 

ANGKET KECEMASAN SISWA 

TERHADAP MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
 

 

Sekolah : SMPN 9 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Waktu : 20 menit 
 

 
Keterangan pilihan jawaban : 

➢ SS = sangat sesuai 

➢ S = sesuai 

➢ B = biasa 

➢ TS = tidak sesuai 

➢ STS = sangat tidak sesuai 
 

 

No Pernyataan SS S B TS STS 

1. Saya merasa tidak nyaman selama pembelajaran 

matematika. 

     

2. Saya gemetar selama pembelajaran matematika.      

3. Saya merasa kesulitan bernafas ketika pembelajaran 

matematika. 

     

4. Detak jantung saya terasa lebih cepat dari biasanya 

ketika pembelajaran matematika. 

     

5. Bibir saya terasa kering ketika diberi pertanyaan 

mengenai permasalahan matematika. 

     

6. Saya khawatir bila teman-teman menganggap saya 

tidakbisa mengerjakan soal matematika. 
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7. Saya merasa takut jika tidak bisa mengerjakan soal 

matematika. 

     

8. Saya selalu mengingat kegagalan yang sudah pernah 

saya alami ketika mengerjakan soal matematika. 

     

9. Saya tidak dapat berpikir dengan jernih ketika 

berhadapan dengan soal matematika. 

     

10. Saya sering lupa dengan rumus-rumus yang biasanya 

saya ketahui. 

     

11. Saya mudah sekali merasa putus asa jika mengalami 

kesulitan mengerjakan soal matematika. 

     

12. Saya merasa terkadang tidak bisa mengendalikan apa 

yang saya tulis ketika mengerjakan soal matematika. 

     

13. Saya merasa kebingungan untuk mengawali belajar 

matematika. 

     

14. Saya merasa pikiran saya kosong ketika pembelajaran 

matematika. 

     

15. Saya tidak ingin memperhatikan atau mengerjakan 

soal ketika pembelajaran matematika. 

     

16. Saya sering menduga akan mengalami kesulitan 

dalam belajar matematika. 

     

17. Saya tidak percaya bahwa saya bisa mengerjakan soal 

matematika. 

     

18. Saya merasa takut ketika mengerjakan soal 

matematika. 

     

19. Saya tidak percaya diri untuk bertanya kepada guru.      
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20. Saya merasa kekurangan pengetahuan tentag 

matematika. 

     

21. Saya takut akan melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal matematika. 

     

22. Saya merasa cukup mengatahui tentang matematika.      
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Lampiran 9 

 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Kelas VII 

Semester II 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Kompetensi Inti : 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

Kompetensi Dasar : 6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

 

Indikator kemampuan berpikir kreatif matematis Tipe soal Nomor butir 

1. Memecahkan masalah dengan memberi jawaban masalah yang beragam dan benar (fluency) Uraian 1, 2, 3 

2. Memecahkan masalah dengan berbagai cara yang berbeda (flexibility) Uraian 1, 2, 3 

3. Memecahkan masalah dengan jawaban yang “tidak biasa” dilakukan oleh individu (siswa) pada 

tingkat pengetahuannya (novelty) 

Uraian 2, 3 
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Lampiran 10 

 
TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 
 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi : Segitiga dan Segiempat 

Kelas : VII SMP 

Semester : 2 (dua) 

Waktu : 30 menit 

Petunjuk: 

5. Tulislah identitas anda (nama, nomor absen dan kelas) pada lembar jawaban anda. 

6. Bacalah soal dengan teliti. 

7. Kerjakan setiap soal dengan menggunakan langkah berpikir kreatif yaitu 

memahami masalah, merencanakan ide dan menerapkan ide. 

8. Kerjakan secara individu dan tidak diperkenankan bekerja sama selama tes. 

 
Soal: 

 
 

7. 
 

14 cm 
 
 

22 cm 

e. Buatlah paling sedikit 2 bangun datar yang luasnya sama dengan persegi 

panjang di atas. 

f. Buatlah paling sedikit 2 bangun datar yang kelilingnya sama dengan persegi 

panjang di atas. 
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O 

 

 

 

8. Perhatikan gambar belah ketupat berikut ini. 

A 
 
 
 

D B 
 
 
 

Panjang AC adalah 6 Ccm dan keliling belah ketupat ABCD adalah 20 cm. 

g. Tentukan luas bangun ABCD di atas. 

h. Adakah cara lain untuk mencari luas bangun ABCD tersebut? Apabila ada 

jelaskan bagaimana cara mencari luas bangun di atas dengan cara kalian sendiri, 

sebanyak yang kalian bisa. 

i. Apakah kesimpulan yang dapat kalian ambil? 

 
 

9. Panjang salah satu diagonal layang-layang adalah 12 cm. Jika diagonal lainnya lebih 

pendek, 

e. gambarlah sketsa layang-layang tersebut. 

f. tentukan luas layang-layang tersebut yang memungkinkan. 

 

 

 

 

******** SELAMAT MENGERJAKAN******** 
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Lampiran 11 

 

LEMBAR VALIDASI 

ANGKET ADVERSITY QUOTIENT 

 
 

A. TUJUAN 

Lembar validasi angket Adversity Quotient ini disusun untuk mengetahui 

tingkat validasi angket Adversity Quotient yang akan digunakan dalam 

penelitian ini untuk menghimpun data Adversity Quotient siswa kelas VIII 

SMP N 8 Semarang dan SMP N 9 Semarang. 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI 

Sebelum dilakukannya penelitian, salah satu langkah yang harus 

dipersiapkan adalah menyiapkan instrument validasi. Instrument akan 

divalidasi terlebih dahulu oleh validasi ahli/pakar. Komponen-komponen 

validasi angket Adversity Quotient dijabarkan dalam beberapa indikator 

yang sudah dituliskan dalam kisi-kisi angket Adversity Quotient. 

C. BENTUK INSTRUMEN 

Bentuk instrument validasi angket Adversity Quotient ini menggunakan 

skala penilaian. Masing-masing butir pernyataan memiliki lima pilihan 

jawaban yang merupakan nilai terhadap kevalidan angket Adversity 

Quotient yang akan digunakan dalam penelitian. 

D. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap angket 

Adversity Quotient yang telah saya susun. 

2. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari pilihan dengan 

cara melingkari skor (1, 2, 3, 4, 5) pada setiap deskriptor. 

3. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan dimohon langsung dituliskan 

pada naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang 

telah tersedia. 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

E. PENILAIAN ANGKET 

1. Kesesuaian pertanyaan/ pernyataan dengan indikator 

Pertanyaan/pernyataan yang disusun sesuai dengan indikator Adversity 

Quotient. 

 

Tidak sesuai 

dengan 

indikator 

Adversity 

Quotient 

2. Angket memuat petunjuk pengisian yang jelas 

 

 

 

 
Angket tidak 

memuat 

petunjuk 

pengisian yang 

jelas 

Sesuai dengan 

indikator 

Adversity 

Quotient 

 

 

 

 

 

 

Angket memuat 

petunjuk 

pengisian yang 

jelas 

 

 

3. Penulisan pernyataan pada angket menggunakan ukuran dan susunan 

huruf yang tepat. 

 

Ukuran dan 

susunan huruf 

pada angket 

tidak tepat 

Ukuran dan 

susunan huruf 

pada angket 

tepat 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

4. Butir angket menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 
 

 

Butir angket 

tidak 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

Butir angket 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

5. Rumusan butir angket menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami 
 

 

Tidak 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami 

Menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami 

 

 

6. Rumusan butir angket tidaak menimbulkan penafsiran ganda 
 

 

Rumusan butir 

angket menimbulkan 

penafsiran ganda 

Rumusan butir 

angket tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 
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Rata-rata skor 𝒙̅  Nilai Hasil (√) 

1.00 < 𝑥  ≤ 1.80 Tidak baik  

1.80 < 𝑥  ≤ 2.60 Kurang baik  

2.60 < 𝑥  ≤ 3.40 Cukup  

3.40 < 𝑥  ≤ 4.20 Baik  

4.20 < 𝑥  ≤ 5.00 Sangat baik  

 

Kesimpulan terhadap validasi angket adalah sebagai berikut. 

 
Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Tidak dapat digunakan 

 
 

Komentar dan saran perbaikan 

 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

 

 
Semarang, September 2018 

Validator, 

 

 

Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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LEMBAR VALIDASI 

ANGKET ADVERSITY QUOTIENT 

 
 

A. TUJUAN 

Lembar validasi angket Adversity Quotient ini disusun untuk mengetahui 

tingkat validasi angket Adversity Quotient yang akan digunakan dalam 

penelitian ini untuk menghimpun data Adversity Quotient siswa kelas VIII 

SMP N 8 Semarang dan SMP 9 Semarang. 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI 

Sebelum dilakukannya penelitian, salah satu langkah yang harus 

dipersiapkan adalah menyiapkan instrument validasi. Instrument akan 

divalidasi terlebih dahulu oleh validasi ahli/pakar. Komponen-komponen 

validasi angket Adversity Quotient dijabarkan dalam beberapa indikator 

yang sudah dituliskan dalam kisi-kisi angket Adversity Quotient. 

C. BENTUK INSTRUMEN 

Bentuk instrument validasi angket Adversity Quotient ini menggunakan 

skala penilaian. Masing-masing butir pernyataan memiliki lima pilihan 

jawaban yang merupakan nilai terhadap kevalidan angket Adversity 

Quotient yang akan digunakan dalam penelitian. 

D. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

4. Mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap angket 

Adversity Quotient yang telah saya susun. 

5. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari pilihan dengan 

cara melingkari skor (1, 2, 3, 4, 5) pada setiap deskriptor. 

6. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan dimohon langsung dituliskan 

pada naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang 

telah tersedia. 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

E. PENILAIAN ANGKET 

1. Kesesuaian pertanyaan/ pernyataan dengan indikator 

Pertanyaan/pernyataan yang disusun sesuai dengan indikator Adversity 

Quotient. 

 

Tidak sesuai 

dengan 

indikator 

Adversity 

Quotient 

2. Angket memuat petunjuk pengisian yang jelas 

 

 

 

 
Angket tidak 

memuat 

petunjuk 

pengisian yang 

jelas 

Sesuai dengan 

indikator 

Adversity 

Quotient 

 

 

 

 

 

 

Angket memuat 

petunjuk 

pengisian yang 

jelas 

3. Penulisan pernyataan pada angket menggunakan ukuran dan susunan 

huruf yang tepat. 

 

Ukuran dan 

susunan huruf 

pada angket 

tidak tepat 

Ukuran dan 

susunan huruf 

pada angket 

tepat 

4. Butir angket menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 
 

 

Butir angket tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar 

Butir angket 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

5. Rumusan butir angket menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami 
 

 

Tidak 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami 

Menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami 

 

 

6. Rumusan butir angket tidaak menimbulkan penafsiran ganda 
 

 

Rumusan butir 

angket menimbulkan 

penafsiran ganda 

Rumusan butir 

angket tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 
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Rata-rata skor 𝒙̅  Nilai Hasil (√) 

1.00 < 𝑥  ≤ 1.80 Tidak baik  

1.80 < 𝑥  ≤ 2.60 Kurang baik  

2.60 < 𝑥  ≤ 3.40 Cukup  

3.40 < 𝑥  ≤ 4.20 Baik  

4.20 < 𝑥  ≤ 5.00 Sangat baik  

 

Kesimpulan terhadap validasi angket adalah sebagai berikut. 

 
Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Tidak dapat digunakan 

 
 

Komentar dan saran perbaikan 

 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

 

 
Semarang, September 2018 

Validator, 

 

 

Dr. Moh. Asikin, M.Pd 

NIP. 195707051986011001 
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Lampiran 12 

 

LEMBAR VALIDASI 

ANGKET KECEMASAN MATEMATIKA 

 
A. TUJUAN 

Lembar validasi angket kecemasan siswa ini disusun untuk mengetahui tingkat 

validasi angket kecemasan matematika siswa yang akan digunakan dalam 

penelitian ini untuk menghimpun data tingkat kecemasan siswa kelas VIII SMP 

N 8 Semarang dan SMP N 9 Semarang. 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI 

Sebelum dilakukan penelitian, salah satu langkah yang harus dipersiapkan 

adalah menyiapkan instrument validasi. Instrument ini akan di validasi terlebih 

dahulu oleh validasi ahli/pakar. Komponen-komponen validasi kecemasan 

matematika siswa dijabarkan dalam beberapa indikator yang sudah tertulis 

dalam kisi-kisi angket kecemasan matematika. 

C. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap angket 

kecemasan matematika yang telah saya susun. 

2. Mohon Bapak/Ibu memberi penilaian subyektif mungkin untuk mengetahui 

tingkat validitas angket kecemasan matematika yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom 

nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4. Pilihan 1 dan 5, indikator penilaian sudah jelas dideskripsikan dengan jelas. 

Untuk pilihan 2 merupakan indikator penilaian yang mendekati pilihan 1, 

pilihan 3 merupakan indikator penilaian yang berada di tengah-tengah 

antara pilihan 1 dan 5, dan pilihan 4 merupakan pilihan yang indikatornya 

mendekati pilihan 5. 

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah). 

6. Atas kesedian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih. 
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1 2 3 4 5 

Butir angket tidak 

sesuai dengan 

indikator kecemasan 

matematika 

Butir angket sesuai 

dengan indikator 

kecemasan 

matematika 

1 2 3 4 5 

Angket tidak 

memuat petunjuk 

pengisian dengan 

jelas 

Angket memuat 

petunjuk 

pengisian 

dengan jelas 

1 2 3 4 5 

Ukuran dan 

susunan huruf 

pada angket tidak 

tepat 

Ukuran dan 

susunan huruf 

pada angket 

tepat 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Rumusan butir angket 

menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar 

 

 

 

D. PENILAIAN ANGKET KECEMASAN MATEMATIKA 

1. Butir angket sesuai dengan indikator angket kecemasan matematika 

 

 

 
2. Angket memuat petunjuk pengisian dengan jelas 

 

 

 
3. Penulisan pernyataan pada angket menggunakan ukuran dan susunan huruf 

yang tepat 

 

 

 
4. Rumusan butir angket menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
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1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket tidak 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah dipahami 

Rumusan butir 

angket 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah dipahami 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

Rumusan butir 

angket tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

 

 

 

5. Rumusan butir angket menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami 

 

 
6. Rumusan butir angket tidak menimbulkan penafsiran ganda 

 

 

 
E. SKALA PENILAIAN 

 

Rata-rata skor 𝒙̅  Nilai Hasil (√) 

1.00 < 𝑥  ≤ 1.80 Tidak baik  

1.80 < 𝑥  ≤ 2.60 Kurang baik  

2.60 < 𝑥  ≤ 3.40 Cukup  

3.40 < 𝑥  ≤ 4.20 Baik  

4.20 < 𝑥  ≤ 5.00 Sangat baik  
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Kesimpulan terhadap validasi angket adalah sebagai berikut. 

 
Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Tidak dapat digunakan 

 

 

 

F. KOMENTAR DAN SARAN PERBAIKAN 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.................... 

 

 

 

 

 
Semarang, September 2018 

Validator Ahli 

 

 

 

 
Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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LEMBAR VALIDASI 

ANGKET KECEMASAN MATEMATIKA 

 
A. TUJUAN 

Lembar validasi angket kecemasan siswa ini disusun untuk mengetahui tingkat 

validasi angket kecemasan matematika siswa yang akan digunakan dalam 

penelitian ini untuk menghimpun data tingkat kecemasan siswa kelas VIII SMP 

N 8 Semarang dan SMP N 9 Semarang. 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI 

Sebelum dilakukan penelitian, salah satu langkah yang harus dipersiapkan 

adalah menyiapkan instrument validasi. Instrument ini akan di validasi terlebih 

dahulu oleh validasi ahli/pakar. Komponen-komponen validasi kecemasan 

matematika siswa dijabarkan dalam beberapa indikator yang sudah tertulis 

dalam kisi-kisi angket kecemasan matematika. 

C. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap angket 

kecemasan matematika yang telah saya susun. 

2. Mohon Bapak/Ibu memberi penilaian subyektif mungkin untuk mengetahui 

tingkat validitas angket kecemasan matematika yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom 

nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4. Pilihan 1 dan 5, indikator penilaian sudah jelas dideskripsikan dengan jelas. 

Untuk pilihan 2 merupakan indikator penilaian yang mendekati pilihan 1, 

pilihan 3 merupakan indikator penilaian yang berada di tengah-tengah 

antara pilihan 1 dan 5, dan pilihan 4 merupakan pilihan yang indikatornya 

mendekati pilihan 5. 

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah). 

6. Atas kesedian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih. 
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1 2 3 4 5 

Butir angket tidak 

sesuai dengan 

indikator kecemasan 

matematika 

Butir angket sesuai 

dengan indikator 

kecemasan 

matematika 

1 2 3 4 5 

Angket tidak 

memuat petunjuk 

pengisian dengan 

jelas 

Angket memuat 

petunjuk 

pengisian 

dengan jelas 

1 2 3 4 5 

Ukuran dan 

susunan huruf 

pada angket tidak 

tepat 

Ukuran dan 

susunan huruf 

pada angket 

tepat 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Rumusan butir 

angket menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

 

 

 

D. PENILAIAN ANGKET KECEMASAN MATEMATIKA 

1. Butir angket sesuai dengan indikator angket kecemasan matematika 

 

 

 
2. Angket memuat petunjuk pengisian dengan jelas 

 

 

 
3. Penulisan pernyataan pada angket menggunakan ukuran dan susunan huruf 

yang tepat 

 

 

 
4. Rumusan butir angket menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
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1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket tidak 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah dipahami 

Rumusan butir 

angket 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah dipahami 

1 2 3 4 5 

Rumusan butir 

angket 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

Rumusan butir 

angket tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

 

 

 

5. Rumusan butir angket menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami 

 

 
6. Rumusan butir angket tidak menimbulkan penafsiran ganda 
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E. SKALA PENILAIAN 
 

Rata-rata skor 𝒙̅  Nilai Hasil (√) 

1.00 < 𝑥  ≤ 1.80 Tidak baik  

1.80 < 𝑥  ≤ 2.60 Kurang baik  

2.60 < 𝑥  ≤ 3.40 Cukup  

3.40 < 𝑥  ≤ 4.20 Baik  

4.20 < 𝑥  ≤ 5.00 Sangat baik  

 

Kesimpulan terhadap validasi angket adalah sebagai berikut. 

 
Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Tidak dapat digunakan 
 

F. KOMENTAR DAN SARAN PERBAIKAN 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.................... 

 

 

 
Semarang, September 2018 

Validator Ahli 

 

 

 

Dr. Moh. Asikin, M.Pd 

NIP. 195707051986011001 
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Lampiran 13 

 
LEMBAR VALIDASI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

MATEMATIS 

 
Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Kelas/Semester : VIII/1 

Materi Pokok : Segitiga dan Segiempat 

Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodofikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 
Kompetensi Dasar : 

1.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.1.  Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung 

jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan 

berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan) 

6.3  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 
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Kesesuaian soal 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

A. Petunjuk Pengisian Validasi 

1. Mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian soal tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari beberapa aspek 

penilaian dan saran-saran merevisi tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang kami susun. 

2. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada setiap butir dengan cara 

melingkari angka (1, 2, 3, 4, atau 5) yang sesuai dengan kriteria pedoman 

penilaian pada lembar validasi tes kemampuan berpikir kreatif. 

3. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

disediakan. 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 
 

B. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

Materi 

1.) Kejelasan petunjuk pengerjaan soal 
 

 

 

Tidak adanya 

kejelasan petunjuk 

pengerjaan soal 

Adanya kejelasan 

petunjuk pengerjaan 

soal 
 

 

 

2.) Kesesuaian soal dengan kompetensi dasar dan indikator 
 

 

 

adanya kesesuaian 

soal dengan 

kompetensi dasar 

dan indikator 

Tidak adanya 

kesesuaian soal 

dengan kompetensi 

dasar dan indikator 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

3.) Kesesuian dengan indikator Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 
 
 

 

Tidak adanya 

kesesuaian soal 

dengan 

indikator 

Adanya 

kesesuaian soal 

dengan 

indikator 
 

 

 

4.) Kesesuaian isi materi yang ditanyakan dengan jenis sekolah dan 

tingkatan kelas 

 
 

 

Tidak adanya 

kesesuaian isi 

materi yang 

ditanyakan dengan 

jenis sekolah dan 

tingkat kelas 

Adanya kesesuaian 

isi materi yang 

ditanyakan dengan 

jenis sekolah dan 

tingkat kelas 

 

Bahasa dan Penulisan Soal 

1.) Pertanyaan butir soal menggunakan kata tanya atau perintah yang 

benar 

 
 

 

Pertanyaan 

butir soal tidak 

menggunakan 

kata tanya atau 

perintah yang 

benar 

Pertanyaan 

butir soal 

menggunakan 

kata tanya atau 

perintah yang 

benar 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2.) Penulisan soal menggunakan ukuran huruf dan mathematics equation 

yang tepat 

 

 

Penulisan soal 

tidak 

menggunakan 

ukuran huruf 

dan 

mathematics 

equation yang 

tepat 

Penulisan soal 

menggunakan 

ukuran huruf 

dan 

mathematics 

equation yang 

tepat 

 
 

3.) Kesesuaian kunci jawaban dengan soal yang disusun 
 

 

 

Kunci jawaban 

tidak sesuai 

dengan soal 

yang disusun. 

Kunci jawaban 

sesuai dengan 

soal yang 

disusun 

 

4.) Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami oleh siswa 

 
 

 

Rumusan butir 

soal 

menggunakan 

bahasa yang 

rumit dan susah 

dipahami oleh 

siswa 

Rumusan butir 

soal 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami oleh 

siswa 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

5.) Rumusan butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

 
 

 

Rumusan butir 

soal tidak 

menggunakan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

Rumusan butir 

soal 

menggunakan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 
 

 

6.) Rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
 

 

 

Rumusan butir 

soal 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda. 

Rumusan butir 

soal tidak 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 
 
 

C. Kriteria Penilaian 

Skor Total : .......... 

Skor Penilaian =  skor total = .......... = ……. 

banyaknya aspek 10 
 

 
Rata-rata Skor 

(R) 

Nilai Tanda 

(✓) 

1,00 ≤ R ≤ 1,80 Tidak Baik  

1,80 < R ≤ 2,60 Kurang Baik  

2,60 < R ≤ 3,40 Cukup  

3,40 < R ≤ 4,20 Baik  

4,20 < R ≤ 5,00 Sangat Baik  
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Kesimpulan terhadap validasi soal TKPM siswa 

Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Tidak dapat digunakan 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 

 
Semarang, September 2018 

Validator, 

 

 

 

 
Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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LEMBAR VALIDASI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

MATEMATIS 

 
Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Kelas/Semester : VIII/1 

Materi Pokok : Segitiga dan Segiempat 

Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodofikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 
Kompetensi Dasar : 

1.2. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.1.  Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung 

jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

3.4 Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan 

berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan) 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 
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Kesesuaian soal 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

A. Petunjuk Pengisian Validasi 

1. Mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian soal tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari beberapa aspek 

penilaian dan saran-saran merevisi tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang kami susun. 

2. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada setiap butir dengan cara 

melingkari angka (1, 2, 3, 4, atau 5) yang sesuai dengan kriteria pedoman 

penilaian pada lembar validasi tes kemampuan berpikir kreatif. 

3. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

disediakan. 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 
 

B. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

Materi 

1.) Kejelasan petunjuk pengerjaan soal 
 

 

 

Tidak adanya 

kejelasan petunjuk 

pengerjaan soal 

Adanya kejelasan 

petunjuk pengerjaan 

soal 
 

 

 

2.) Kesesuaian soal dengan kompetensi dasar dan indikator 
 

 

 

adanya kesesuaian 

soal dengan 

kompetensi dasar 

dan indikator 

Tidak adanya 

kesesuaian soal 

dengan kompetensi 

dasar dan indikator 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

3.) Kesesuian dengan indikator Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 
 
 

 

Tidak adanya 

kesesuaian soal 

dengan 

indikator 

Adanya 

kesesuaian soal 

dengan 

indikator 
 

 

 

4.) Kesesuaian isi materi yang ditanyakan dengan jenis sekolah dan 

tingkatan kelas 

 
 

 

Tidak adanya 

kesesuaian isi 

materi yang 

ditanyakan dengan 

jenis sekolah dan 

tingkat kelas 

Adanya kesesuaian 

isi materi yang 

ditanyakan dengan 

jenis sekolah dan 

tingkat kelas 

 

Bahasa dan Penulisan Soal 

1.) Pertanyaan butir soal menggunakan kata tanya atau perintah yang 

benar 

 
 

 

Pertanyaan 

butir soal tidak 

menggunakan 

kata tanya atau 

perintah yang 

benar 

Pertanyaan 

butir soal 

menggunakan 

kata tanya atau 

perintah yang 

benar 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2.) Penulisan soal menggunakan ukuran huruf dan mathematics equation 

yang tepat 

 

 

Penulisan soal 

tidak 

menggunakan 

ukuran huruf 

dan 

mathematics 

equation yang 

tepat 

Penulisan soal 

menggunakan 

ukuran huruf 

dan 

mathematics 

equation yang 

tepat 

 
 

3.) Kesesuaian kunci jawaban dengan soal yang disusun 
 

 

 

Kunci jawaban 

tidak sesuai 

dengan soal 

yang disusun. 

Kunci jawaban 

sesuai dengan 

soal yang 

disusun 

 

4.) Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami oleh siswa 

 
 

 

Rumusan butir 

soal 

menggunakan 

bahasa yang 

rumit dan susah 

dipahami oleh 

siswa 

Rumusan butir 

soal 

menggunakan 

bahasa yang 

sederhana dan 

mudah 

dipahami oleh 

siswa 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

5.) Rumusan butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

 
 

 

Rumusan butir 

soal tidak 

menggunakan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

Rumusan butir 

soal 

menggunakan 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 
 

 

6.) Rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran ganda 
 

 

 

Rumusan butir 

soal 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda. 

Rumusan butir 

soal tidak 

menimbulkan 

penafsiran 

ganda 
 
 

C. Kriteria Penilaian 

Skor Total : .......... 

Skor Penilaian =  skor total = .......... = ……. 

banyaknya aspek 10 
 

 
Rata-rata Skor 

(R) 
Nilai Tanda (✓) 

1,00 ≤ R ≤ 1,80 Tidak 
Baik 

 

1,80 < R ≤ 2,60 Kurang 
Baik 

 

2,60 < R ≤ 3,40 Cukup  

3,40 < R ≤ 4,20 Baik  

4,20 < R ≤ 5,00 Sangat 
Baik 
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Kesimpulan terhadap validasi soal TKPM siswa 

Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Tidak dapat digunakan 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 

 
Semarang, September 2018 

Validator, 

 

 

Dr. Moh. Asikin, M.Pd 

NIP. 195707051986011001 
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Lampiran 14 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN 
 

 
 

Siswa kelas VIII C SMP Negeri 8 Semarang sedang mengerjakan soal tes 

kemampuan berpikir kreatif 
 
 

Siswa kelas VIII F SMP Negeri 9 Semarang sedang mengerjakan soal tes 

kemampuan berpikir kreatif 
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Siswa kelas VIII G SMP Negeri 9 Semarang sedang mengerjakan soal tes 

kemampuan berpikir kreatif 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu subjek penelitian 
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Lampiran 15 

 

SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 16 

 

SURAT IJIN PENELITIAN FAKULTAS 
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Lampiran 17 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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